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บทคดัย่อ      

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการ

สอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 โดยเลือกใช้ข้อมูล 6 ปัจจัย 

ได้แก่ อายุการก่อต้ังของกิจการ จ านวนปีที่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ขนาดของส านักงานสอบบัญชี อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ 

และอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ ซ่ึงเป็นการเกบ็ข้อมูลระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ปี พ.ศ.

2559 - พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 3 ปี ใช้กลุ่มตัวอย่าง SET 100 ข้อมูลถูกน าไปวิเคราะห์แบบ 

Correlation Analysis และ Multiple Linear Regression Analysis เพ่ือหาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัย

ดังกล่าวกบัค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 มากที่สดุและมีแนวโน้มในทศิทางเดียวกนั โดยการ

ผลการวิเคราะห์แบบ Correlation Analysis และ Multiple Linear Regression Analysis อัตราส่วน

หมุนเวียนของสินทรัพย์ ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% แสดงให้เหน็ว่าอตัราส่วนหมุนเวียนสนิทรัพย์

เพ่ิมขึ้นมีอทิธพิลส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ิมขึ้นตามไปในทศิทางเดียวกนั  
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มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 

 



1.   บทน า 
การตรวจสอบบัญชีนับว่าเป็นสิ่งส าคัญในการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากการตรวจสอบ

บัญชีช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน

ของกิจการในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงและยังสามารถใช้ในการประมาณการและคาดการณ์ใน

อนาคต เพ่ือประกอบการตัดสินใจทางเศรษฐกิจได้ รวมถึงผู้ประกอบการยังต้องน าส่งงบการเงิน

ที่ต้องตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีให้แก่กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีก

ด้วย ปัจจุบันมีการแข่งขันระดับสูงในการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เพ่ือท าให้ได้ลูกค้า

รายใหม่หรือเพ่ือรักษาลูกค้ารายเดิม กรณีที่มีการแข่งขันเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ส่วนใหญ่จะลดลงจากเดิม ซ่ึงแรงกดดันเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี ท าให้

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจะถูกก าหนดอยู่ในระดับที่ ลูกค้ายอมรับได้หรือบางกรณี ถูก

ก าหนดให้ขึ้ นกับผลประกอบการของกิจการ หากมีข้อผิดพลาดที่ส าคัญในงบการเงินและผู้สอบ

บัญชีควรสร้างความตระหนักให้แก่ผู้จัดท าบัญชี ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและเจ้าของ

กิจการให้เข้าใจถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานสอบบัญชี จ านวนช่ัวโมงในการท างานที่ต้องใช้ 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของผู้สอบบัญชีและสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน

แนวทางในการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีขึ้นอยู่กบัหลาย ๆ ปัจจัย 

 

2.   วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

 

3.   สมมติฐานการวิจยั 

H1: อายุการก่อตั้งของกจิการมีอทิธพิลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

H2: จ านวนปีที่กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอทิธพิลต่อการ 

     ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

H3: ขนาดของส านักงานสอบบัญชีมีอทิธพิลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

H4: อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์มีอทิธพิลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  



H5: อตัราส่วนหมุนเวียนสนิทรัพย์มีอทิธพิลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

H6: อตัราการเจริญเติบโตของรายได้มีอทิธพิลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

H7: อายุการก่อตั้งของกจิการมีความสมัพันธก์บัค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

H8: จ านวนปีที่กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสมัพันธก์บั 

     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

H9: ขนาดของส านักงานสอบบัญชีมีความสมัพันธก์บัค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

H10: อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์มีความสมัพันธก์บัค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

H11: อตัราส่วนหมุนเวียนสนิทรัพย์มีความสมัพันธก์บัค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

H12: อตัราการเจริญเติบโตของรายได้มีความสมัพันธก์บัค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

 

4.   ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากรส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ีคือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย SET 100 จ านวน 100 บริษัท (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2562)โดยมี

ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 จึงได้บริษัทตัวอย่างทั้งสิ้ น 65 

บริษัท ข้อมูลงบการเงินที่น ามาวิเคราะห์จ านวนทั้งสิ้น 195 รายปีบริษัท 

 

5.   ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เหมาะสม 

2. ผู้ ใช้บริการงานสอบบัญชีใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเกี่ ยวกับ

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของกิจการที่เหมาะสม 

 

6.   ระเบยีบวิธีวิจยั 

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ใช้ในการวิเคราะห์ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก

แหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยฐานข้อมูลที่ใช้ใน

งานวิจัยน้ีจะได้จากสื่อข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งแฟ้มข้อมูลผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง



ประเทศไทยในระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังน้ี  

1.  เข้าสู่ เว็ปไซต์  http://www.setsmart.com และ Login เข้าสู่ ระบบ โดยพิมพ์  ช่ือ 

Username และ Password ตามรหัสผ่านบนบัตร SETSMART เพ่ือเกบ็ข้อมูลตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยมาจากงบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงิน 

2.  ศึกษาข้อมูลจากงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 

56-1) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2561 จ านวน 3 ปี  

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ข้อมูลทางสถิติทดสอบได้แก่ 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

2. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis  

3. การวิเคราะห์สมัประสิทธิ์สหสัมพันธ ์(Correlation Analysis)  

ตัวแปรส าหรับงานวิจัยน้ีประกอบด้วย ตัวแปรอสิระมี 6 ตัวแปร ได้แก่ อายุการก่อตั้ง

ของกจิการ จ านวนปีที่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขนาดของส านัก

งานสอบบัญชี อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนหมุนเวียนของสนิทรัพย์ และอัตราการ

เจริญเติบโตของรายได้และตัวแปรตามมี 1 ตัวแปร ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

 

7.   ผลการศึกษา 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้ง 6 ปัจจัย โดยวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) วิ เคราะห์ ก ารถดถอยพ หุ คูณ  (Multiple Linear Regression Analysis) และ

วิเคราะห์สมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์(Correlation Analysis) โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

อายุการก่อตั้งของกิจการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุมากว่า 15 ปี คิดเป็นจ านวนร้อยละ 

80.00 และรองลงมาอายุการก่อตั้งของกิจการช่วงอายุ 11-15 ปี คิดเป็นจ านวนร้อยละ 8.20 

จ านวนปีที่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง

อายุมากว่า 15 ปี คิดเป็นจ านวนร้อยละ 47.70 และรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 1-5 ปี คิดเป็น

จ านวนร้อยละ 31.30 



ขนาดของส านักงานสอบบัญชีพบว่าขนาดของส านักงานสอบบัญชีแบ่งออกเป็น  

Big-4 จ านวนร้อยละ 93.80 และ Non Big-4 จ านวนร้อยละ 6.20 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพบว่าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของกิจการต ่าที่สดุ (Min) 

มีมูลค่า 255,000 บาท มีค่ามากที่สุด (Max) มีมูลค่า 5,860,000 บาทและมีค่าเฉล่ีย (Mean) 

อ ยู่ ที่  2,477,198.23 บ าท  รวมถึ งค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) อ ยู่ ที่ 

1,316,618.20 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์พบว่าอ ัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์น้อยที ่ส ุด 

(Min) ร้อยละ 0.12 อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ที่แสดงค่ามากที่สุด (Max) ร้อยละ 

0.88 และมีค่าเฉล่ีย (Mean) คิดเป็นร้อยละ 0.5064 รวมถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) อยู่ที่ร้อยละ 0.18414 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์พบว่าอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์น้อยที่สุด (Min) 

ร้อยละ 0.06 อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์แสดงค่ามากที่สุด (Max) คิดเป็นร้อยละ 6.39 

และมีค่าเฉล่ีย (Mean) อยู่ที่ ร้อยละ 0.8845 รวมถึงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) อยู่ที่ร้อยละ 0.96276 

อัตราการเจริญเติบโตของรายได้พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของรายได้น้อยที่สุด 

(Min) ร้อยละ (0.35) อัตราการเจริญเติบโตของรายได้แสดงค่ามากที่สุด (Max) คิดเป็น

ร้อยละ 0.75 และมีค่าเฉล่ีย (Mean) อยู่ที่ ร้อยละ 0.0936 รวมถึงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) คิดเป็นร้อยละ 0.16088 

 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 

อายุการก่อตั้งของกจิการวิเคราะห์หาระดับความสัมพันธข์องตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตามโดยมีสมมติฐานการวิจัย  H1: อายุการก่อตั้ งของกิจการมีอิทธิพลต่อการก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผลการวิจัยพบว่าอายุการก่อตั้งของกิจการไม่มีอิทธิพลต่อการ

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจึงปฏเิสธสมมติฐานการวิจัย H1 อธิบายได้ว่าหากอายุการ

ก่อตั้งของกจิการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงกจ็ะไม่ส่งผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

จ านวนปีที่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์หาระดับ

ความสมัพันธข์องตัวแปรอสิระและตัวแปรตามโดยมีสมมติฐานการวิจัย H2: จ านวนปีที่กจิการ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการ

สอบบัญชี ผลการวิจัยพบว่าจ านวนปีที่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ไม่มีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  H2 

อธบิายได้ว่าหากจ านวนปีที่กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงจะไม่ส่งผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

ขนาดของส านักงานสอบบัญชีวิเคราะห์หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามโดยมีสมมติฐานการวิจัย H3: ขนาดของส านักงานสอบบัญชีมีอิทธิพลต่อการก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผลการวิจัยพบว่าขนาดของส านักงานสอบบัญชีไม่มีอิทธิพลต่อ

การก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจึงปฏเิสธสมมติฐานการวิจัย H3 อธบิายได้ว่าขนาดของ

ส านักงานสอบบัญชีเป็น Big-4 หรือ Non Big-4 จะไม่ส่งผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการ

สอบบัญชี 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์วิเคราะห์หาระดับความสมัพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามโดยมีสมมติฐานการวิจัย H4: อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์มีอิทธิพลต่อการก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผลการวิจัยพบว่าอตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์ไม่มีอทิธิพลต่อการ

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย H4 อธิบายได้ว่าอัตราส่วน

หน้ีสนิต่อสนิทรัพย์เพ่ิมข้ึนหรือลดลงจะไม่ส่งผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   

อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์วิเคราะห์หาระดับความสมัพันธข์องตัวแปรอสิระและตัว

แปรตามโดยมีสมมติฐานการวิจัย H5: อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์มีอิทธิพลต่อการก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์มีอิทธิพลต่อการ

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H5 อธิบายได้ว่าอัตราส่วน

หมุนเวียนสินทรัพย์เพ่ิมขึ้ นหรือลดลงจะส่งผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

เปล่ียนแปลงไปด้วย   

อัตราการเจริญเติบโตของรายได้วิเคราะห์หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามโดยมีสมมติฐานการวิจัย H6: อัตราการเจริญเติบโตของรายได้มีอิทธิพลต่อการก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผลการวิจัยพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย H6 อธิบายได้ว่าอัตราการ

เจริญเติบโตของรายได้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจะไม่ส่งผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   

 

 

 

 



วิเคราะห์ทศิทางความสมัพันธ(์Correlation Analysis) 

อายุการก่อตั้งของกิจการกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยสมมติฐานการวิจัย 

H7 : อายุการก่อตั้งของกิจการมีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพบว่าอายุ

การก่อตั้งของกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยมีค่า  r = 

0.092 และค่า p > 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย H7 ซ่ึงอธิบายได้ว่าอายุการก่อตั้ง

ของกิจการจะมีระยะเวลาสั้นหรือยาวนานกไ็ม่มีความสัมพันธ์กัน  

จ านวนปีที่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับค่าธรรมเนียม

การสอบบัญชีโดยสมมติฐานการวิจัย H8 : จ านวนปีที่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพบว่าจ านวนปีที่กิจการจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความสมัพันธ์กบัค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

โดยมีค่า r = 0.068 และค่า p > 0.05 จึงปฏเิสธสมมติฐานการวิจัย H8 ซ่ึงอธิบายได้ว่าจ านวน

ปีที่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีระยะเวลาสั้นหรือยาวนานกไ็ม่

มีความสมัพันธก์นั 

ขนาดของส านักงานสอบบัญชีกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยสมมติฐานการวิจัย 

H9 : ขนาดของส านักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพบว่าขนาด

ของส านักงานสอบบัญชีไม่มีความสมัพันธก์บัค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยมีค่า r = 0.040 

และค่า p > 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย H9 ซ่ึงอธิบายได้ว่าขนาดของส านักงานสอบ

บัญชีจะเป็น Big-4 หรือ Non Big-4 กไ็ม่มีความสมัพันธก์นั 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยสมมติฐานการวิจัย 

H10 : อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพบว่า

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยมีค่า r = 

0.088 และค่า p > 0.05 จึงปฏเิสธสมมติฐานการวิจัย H10 ซ่ึงอธิบายได้ว่าอัตราส่วนหน้ีสนิต่อ

สนิทรัพย์เพ่ิมข้ึนหรือลดลงจะไม่มีความสัมพันธก์นั 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยสมมติฐานการวิจัย 

H11 : อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพบว่า

อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยมีค่า  r = 

0.323 และค่า p < 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H11 ซ่ึงอธิบายได้ ว่าอัตราส่วน

หมุนเวียนสนิทรัพย์เพ่ิมข้ึนหรือลดลงจะมีความสมัพันธก์นั 



อัตราการเจริญเติบโตของรายได้กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยสมมติฐานการ

วิจัย H12 : อัตราการเจริญเติบโตของรายได้มีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบัค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยมี

ค่า r = 0.132 และค่า p > 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย H12 ซ่ึงอธิบายได้ว่าอัตราการ

เจริญเติบโตของรายได้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงจะไม่มีความสัมพันธก์นั 

 

8.   อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้านได้ดังน้ี 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับการก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงท าให้มีผลต่อการ

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัย ของวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ (2532) 

นงนุช สารทอง (2550) และ มรุกัญญา เป่ียมพราย (2551) ที่อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์

จะมีความสัมพันธก์บัการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยที่กจิการมีรายได้จากการขาย

หรือรายได้จากการบริการที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ้ นตามไปด้วย 

โดยรายได้ของกิจการจะส่งผลต่ออัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ ตามผลงานวิจัยของ ศุภเชษฐ 

คุณาลักษณ์กุล, กนกวรรณ แซ่ตั้งและพรเทพ แต้มศิริชัย (2547) 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการก่อตั้งของกิจการกับการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชีเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ซ่ึงท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีขัดแย้งกับงานวิจัยที่อายุการก่อต้ังของกิจการมีอิทธิพลต่อการ

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทที่มีอายุมากก่อต้ังมานานเป็นที่รู้จัก

ของต่อสาธารณะและมีช่ือเสียง รวมทั้งข้อมูลที่น ามาเปิดเผยเพ่ือการตัดสินใจส าหรับนักลงทุน

มีความน่าเช่ือถือมากกว่าท าให้การเสนอขายหุ้นของบริษัทมีความน่าสนใจของนักลงทุนได้

มากกว่าบริษัทที่มีอายุน้อย รวมถึงกิจการที่มีระยะเวลาในการประกอบกิจการต้ังแต่เร่ิมจด

ทะเบียนบริษัทจนถึงปัจจุบันที่มีระยะเวลานาน จะมีแนวโน้มว่ากิจการได้มีการวางแผนธุรกิจ

หรือการเตรียมตัวที่ดีท าให้สามารถประกอบกิจการหรือด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลางาน โดย

สามารถท าให้กิจการเกิดก าไรหรือผลตอบแทนที่กิจการสามารถด ารงอยู่ได้ ส่งผลให้อายุของ

บริษัทมีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี นพดล สงัข์ลาย (2559) 



ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนปีที่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นไปในทศิทางตรงข้ามกนัอย่างไม่มีนัยส าคัญ ซ่ึงท า

ให้ไม่มีอิทธิพลต่อก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ณัฐจิรา คณานุ

รักษ์ (2554)  และ สายรุ้ง แก้วสังข์ (2559) จ านวนปีที่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หากยิ่งมากจะท าให้มีผลต่อผลตอบแทนมาก ซ่ึงนักลงทุนมองเหน็ว่าบริษัทมี

ความม่ันคงและบริษัทมีการแสดงผลด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล

บางส่วนแล้วจึงเกดิความเช่ือมั่น ท าให้มีผลการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของส านักงานสอบบัญชีกับการก าหนดค่าธรรมเนียมการ

สอบบัญชีเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ซ่ึงท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีขัดแย้งกับงานวิจัยของ สมชาย สุภัทรกุล (2542) จันทร์เพญ็ ธงไชย 

(2551) และ Niem L. (2004) ที่สรุปไว้ว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big-4 

และ Non Big-4 คือบริษัทที่ขนาดรองลงมาโดยให้บริการในลักษณะงานเดียวกัน ซ่ึงส านักงาน

สอบบัญชีขนาดใหญ่จะมีการควบคุมคุณภาพในงานตรวจสอบบัญชีเป็นพิเศษ ทรัพยากรที่ใช้

เพ่ือบริหารงานมากกว่าทั้งด้านความรู้ความสามารถของพนักงานจึงก่อให้เกิดต้นทุนพนักงานที่

สงูกว่าและมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงกว่าอกีด้วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์กับการก าหนดค่าธรรมเนียมการ

สอบบัญชีเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ซ่ึงท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล, กนกวรรณ แซ่

ตั้งและพรเทพ แต้มศิริชัย (2547) ซ่ึงหน้ีสินรวมได้ส่งผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการ

สอบบัญชี การมีหน้ีสินรวมที่มากข้ึนอาจจะเกิดจากการท าสัญญาหรือมีภาระผูกพันธ์ที่จะต้อง

จ่ายในอนาคตมากขึ้น ท าให้การตรวจสอบการเกบ็หลักฐานของผู้สอบบัญชีมากขึ้นตามไปด้วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของรายได้กับการก าหนดค่าธรรมเนียม

การสอบบัญชีเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ซ่ึ งท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อ

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีขัดแย้งกับงานวิจัยของ ดวงกมล โฆชพันธ์ (2546) และรัฐติ

พร กมลกิจเจริญ (2552) ได้รายงานผลการวิจัยว่าจ านวนรวมของรายได้ถือเป็นตัวแปรที่

ส าคัญ ซ่ึงรายได้ที่เพ่ิมข้ึนน้ันมีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและอัตราการ

เจริญเติบโตเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการและความสามารถในการท าก าไร ซ่ึง

พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อมูลค่ากิจการและ

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  



9.   ขอ้จ ากดัของการวิจยั 

1. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 ซ่ึงปัจจัยที่น ามาค านวณเป็น

เพียงบางส่วนเท่าน้ัน และในการวิจัยน้ีไม่ได้รวมปัจจัยด้านอื่นที่ ส่งผลต่อการก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เช่น อัตราส่วนทางการเงินอื่น ความเสี่ยงของแต่ละประเภทธุรกิจ 

จ านวนรายการค้าของกจิการหรือการควบคุมภายในของกจิการ เป็นต้น 

2. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษา ดัชนีอ้างอิง SET100 แนวโน้มที่ได้อาจใช้อ้างอิง

ไม่ได้ทุกหลักทรัพย์  นอกจากน้ีผู้วิจัยไม่รวมบางบริษัทเน่ืองจากข้อมูลที่ ต้องการใช้ใน

การศึกษาไม่ครบตามต้องการและจะท าให้การประมวลผลของข้อมูลไม่ใกล้เคียงหรือตรงตาม

ความเป็นจริง 

 

10. ขอ้เสนอแนะ 
1. เพ่ิมจ านวนตัวอย่างการวิจัยเพ่ือศึกษาข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ให้ครบคลุมทั้ง SET 

Index และ MAI 

2. ขยายระยะเวลาของข้อมูลย้อนหลังเพ่ือให้สะท้อนถึงข้อมูลที่ได้รวมถึงผลการวิเคราะห์

ที่ใกล้เคียงและเป็นจริงมากย่ิงข้ึน  

3. ขยายขอบเขตในการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบกับการก าหนดค่าธรรมเนียม

การสอบบัญชี 
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